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  يدهکچ

ه شناخت آنها نه تنها به عنـوان کاندردهکنفوذ  یبه قدر یگوناگون زندگ یهاها درجنبهسازمان

تسلط . شودیاجتنـاب ناپذير م, یاجتـماع یاز زندگ یه بـه عنـوان جزئکبل یلمع یموضوع

  .دهندة اهميت آنهاستنشان یاجتماع یزندگ یها برهمة جنبه هاسازمان

نند تا متناسب با کنند و تالش نميکمديريت را انتخاب مي کنوع سب که يک یهايسازمان

بايد تعصب را از خـود دور  یهايچنين سازمان موفق نخواهند بود؛, تغييرات محيط پيش روند

 یتواناي, با محيط یه ضمن تناسب فرهنگکاز مديريت را برگزينند  یهايکسازند و سب

مديران سازمان  یمقالة حاضر اين فرصت را برا. مديريت تغييرات فزاينده را نيز دارا باشند

بهتر , مواجهه با تغييرات یويج را براسازمان تر, هرچه بيشتر یآورد تا با آگاهیترويج فراهم م

  .مهيا سازند
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, )۴(آپولو, )۳(زئوس  یيونان يعن )۲(یابا استفاده از خدايان اسطوره )۱(یچارلز هند

ريت و مدي کخالقانة چهار نوع سازمان و سب یبه معرف )۶(و ديونيسوس )۵(آتنا

فرهنگ گروه, هافرهنگ نقش, یمرتبط با آنها به ترتيب فرهنگ باشگاه یهافرهنگ

 یهاه سازمانکمعتقد است  یو. پرداخته است, و فرهنگ اصالت وجود یارک یها

به  یارايکافزايش  یسپس برا. نندکار ميکشروع به  یابتداء با فرهنگ زئوس کوچک

آتنا و  یهاه به توسعه نياز دارند از فرهنگکاه شوند؛ آن گیتبديل م یسازمان آپولوي

ها بايد بتوانند ضمن رعايت تناسب به زعم او سازمان. جويندديونيسوس نيز مدد مي

  .نندکبر حسب اقتضاء استفاده  یاز همة اين چهار فرهنگ سازمان یفرهنگ

  :شده است به هفت پرسش زير پاسخ داده شود یدرمقالة حاضر سع

آتنـا و , آپـولـو, چهارگانة زئـوس یهامديـريت یهاکسب از کـ بر هري۱

  م است؟کدام فرهنگ حاکديونيسوس 

  دام است؟کها از اين مديريت کـ مفروضات هر ي۲

از آنها  کهري یهام  بر هر نوع مديريت و مأموريتکحا یهاـ اصول و ارزش۳

  چيست؟

هارگانة فوق شده مديريت چ یهاکاز سب که باعث ايجاد هريک یـ شرايط محيط۴

  دام اند؟ک, است

در  یمديريت آتنا و ديونيسوس چه تغيير فرهنگ کسب یت به سوکحر یـ برا۵

  ها بايد ايجاد شود؟سازمان

دام نـوع مديـريت کشور با ک یشاورزکم بر سازمان ترويـج کـ مديـريت حا۶

  ور قرابت دارد؟کچهارگانة مذ

شور را بر بـهک یشاورزکيـج تـوان مديـريـت سازمان تـروـ چگونـه مي۷

آپـولو و زئوس بنا نهاد؟ , آتنا, دقيـق مديـريت چهارگانة ديونيـسوس یارگيـرک

  در ايـن صورت مأموريـت سازمان ترويج چه خواهد بود؟
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چهارگانة  یهااز مديريت کها نياز است تا هر يپاسخ به اين پرسش یبرا

زيـر ارائه مي یهالذا قسمت. فوق، بـه دقت تـعريف و مشخص گردنـد یسازمان

  :شوند

با خدايان  یمديريت؛ ارتباط فرهنگ سازمان یاخدايان اسطوره یهاويژگي  

مديريت با فرهنگ  یاخدايان اسطوره یهامديريت؛ مقايسة ويژگي یاسطورها

 یم بر فرهنگ سازمانکحا یهاشيوه یآن درقالب چهار بخش مجزا؛ بررس یسازمان

از خدايان  کهر ي یم بر فرهنگ مديريتکحا یرايط محيطاز آنها و ش کهر ي

  .یااسطوره

مديريت  یهارا درقالب اين فرهنگ یشاورزکساختار سازمان ترويج , در ادامه

 یهاآن با توجه به ويژگي یاز سطوح مديريت کهر ي یرده و براک یريزطرح

برآن اساس  خاص از مديريت را در نظر گرفته و یفرهنگ, یشاورزکسازمان ترويج 

در پايان مأموريت سازمان ترويج در . تعيين شده اند یوظايف مديران هر ردة سازمان

آتنا و ديونيسوس تبيين شده , آپولو, چهارگانة زئوس یهااز فرهنگ یيبکقالب تر

  .است

  

  روش تحقيق

زيرا اين . استفاده گرديد )۷(کهرمنوتي یيفکتهية اين مقاله از روش تحقيق  یبرا

آن تأييـد شده  یارايکه کمنـاسب  است  یروش, تحليـل اسناد و منابـع یاروش بر

متـن  یه در واقـع مطالعة فهم و معناکاست  ینظر یروش کهرمنوتيـ. )۸(است

 یه با توجه به زمينه و هدف اصلکاست؛ به عبارت ديگر روش تفسير متـن است 

 یو استعار یمجاز, یانپنه یاغلب معن کیدر روش هرمنوتي )۹(.گيرد یمتن انجام م

   )۱۰(.ندکیبر ظاهر آن رجحان پيدا م
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  بحث

آنها  یهااند و سپس ويژگيمورد بحث قرار گرفته یادر اين قسمت خدايان اسطوره

  .شونده در چهار قسمت جداگانه ارائه ميکاند تطبيق داده شده یبا فرهنگ مديريت

  

  

  ).۱۱(یـ فرهنگ باشگاهزئوس یااسطوره یخدا

, طوفان دريـا, رعد وبرق, آسمان یترين و قـادرترين خدايان و خدابزرگ, وسزئـ

 یمعادل خدا یدر اساطيـر هنـد. شودینـاميده م یو درخـشندگ یروشنـاي, باران

به مرور قدرت يافت  یو. و هوش و استعداد است یدرخشندگ یها و خداآسمان

 )۱۳(يا  المپوس )۱۲(وه المپکاو مقر . ه همه چيز در زير فرمان او در آمدک یتا جاي

  .رده استکه در آنجا سلطنت ميکبود 

ه قدرت مطلقه در دست او کشد سلطان همة خـدايـان محسوب مي, زئـوس  

تخت زرين  یپذيرفت و بر روهر صبحگاه خدايان ديگر را به حضور مي. بود

و اقوام را ها ملت. دادخويش همچون پدر خانواده همه را مـورد محبـت قرار مي

داشت و تحـول او خويـش دور نميکنـجکها را از نگاه زيرنظر داشت و سرزميـن

او خـدايان را . ردکگنـاه را حمايت ميمقصر را تنبيـه و بي, ردکجهان را هدايـت مي

به تدريج  )۱۴(.شدومت مطلقة خود را به آنها يادآور ميکح, احضار و در المپ

و  یوت اعلکها و ملاو سرور آسمان. امل بدل شدکو  مطلق یزئوس به فرمانرواي

رانـد و قدرتش برتر از ه برآذرخش نيـز فرمان ميکخداي باران و آورنـدة ابرها بود 

عدالت  ینـوشته شده است اجـرا )۱۶(در ايليـاد هومر )۱۵(.خـدايـان ديگر بود یتمام

مقر خويش  یورود نهايت اهميت داشت و به همين دليل در محل دراو بي یبـرا

بود و به  یانباشته از بد یو ديگر یخوب یمحتو کیه يکدو ظرف قرار داده بود 

ها را به نمود و سرنوشت انسانترتيب از محتويات اين دو ظرف بين افراد تقسيم مي

رده کخدايان توصيف  یخدا یرا برا یادوگانه یهومر سيما. سپرددست عدالت مي

بند به اصول یمهربان و پا, عادل یپرست و زمانهوتعدالت و شبي یاست؛ گاه
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مربوط به ستايش زئوس و انجام تشريفات آن هميشه در  یهاسنت. است یاخالق

ه کبا عظمت  یمرد یمعموالً زئوس به سيما. درجة اول اهميت قرار داشته است

در دست . شودنشسته مجسم مي یتخت یريش پرپشت و مجعد است و بر رو یدارا

با بال یاست و عقـاب یش عـالمت صـاعقه و در دست چپ او عـالمت پيروزراست

به او لقب چهارگوش نيز داده اند و . شداو ديده مي ینار پاهاکگشوده در یها

زئوس , یيونان یهادر تمام سنت. شنودترين چيزها را ميه جزييکمنظور اين است 

  )۱۷(.است یالهام و پيشگوي یخدا

مديريت  کسب یدهندة نوعه نشانکاست  )۱۸(یگ باشگاهمظهر فرهن, زئوس  

انتخاب . نان استوار استکارکه براعتماد متقابل بين مديريت و کباشد پدرساالرانه مي

ه بيشتر ک یهابه گون. مديران در اين سازمان اهميت بسيار دارد یبرا یو جانشين

سرعت در تصميمه ک یاين فرهنگ در موارد. انداز اين نوع کوچک یهاسازمان

  .ارآمد استکفرهنگي , اهميت دارد یگير

ه اين ک یبوت است زيرا سازمانکنشانة ويژه شبيه تارعن یدارا یفرهنگ زئـوس

بر وظايـف و  یمبتن یبندار و طبقهکبرد از روش تقسيم ار ميکفرهنگ را به 

 شبيه سلسله یآن به صورت خطوط یه واحدهاکند کاستفاده مي یمحصول سازمان

اند و بر همين پايه ز به سمت خارج امتداد يافتهکاز مر یسنت یهامراتب سازمان

, گيرنـدرا در بـر مي) زئوس(بوت که عنکهستند  یهايدايره, و مهم یخطوط اصل

ز اهميت آنها به که با دور شدن از مرکهستند  یزيرا اينها مبيـن قدرت و نفوذ

  .يابداهش ميکتدريج 
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  ینماد فرهنگ باشگاه, بوتکتار عن ‐۱نگارة 

ارآفريـن ک کوچک یهاتـوان در سازمانرا مي یفرهنگ باشگاه یاز نـظر تاريخ  

ه کبرد ميته پيکاست و به اين ن یه عاشق قايـق و قايـقرانک یشخص. ردکمشاهده 

 ینـد و پسرش را براکفروش عرضه  یساختـه شدة خود را بـرا یهاتواند قايـقمي

اش را زادهیفروش آنها و عمو يا داي یاش را برابرادرزاده, ر ساختـن قايـقد کمک

زئوس است و زئوس با چنين  کي, ارگيردکهايش به حساب ینگهدار یبرا

  .تندند و تار ميکدر اطراف خود ايجاد مي یاهکآرام آرام شب یشيوها

, يت دارداهم یگيره سرعت در تصميمک یهايموقعيت یبرا یفرهنگ باشگاه  

سر و ) کمبادلة اسناد ومدار( یمتر با ارتباطات نوشتارکرو  از اين. است یبسيار عال

بي, موفق یهااز زئوس یبسيار. كندگفتگو مي ار دارد و در صورت لزوم رودروک

نان و مديران کارک). ه تعداد آنها چندان زياد نبوده استکهر چند (اند سواد بوده

بر اعتماد و  یمبتن یبه همدل, مستندات یبه جا یاشگاهبا فرهنگ ب یهاسازمان

  .نندکيه ميکديگر تکبه ي یوابستگ

يفيت در کننـدة که اعمال سرعت در مديـريـت لزوماًً تضمينکاست  یبديه یول

زئوس و به خصوصيات حلقة  یيفيت به ظرفيت رهبرکه کبل, مديـريـت نيست

, عالقهارافتـاده يا بيکپيـر و از, نااليقزئـوس  کي. دارد یسازمان بستگ یياران داخل

, با اين نوع فرهنگ یهايدر سازمان. شاندکمي یة خود را به نـابودکبه سرعت شب

بايد  یافک یرود و وقت و انرژمهم به شمار مي یمدير امر یبرا یانتخاب و جانشين

نتخاب و باال را ا یيفيت و ظرفيت رهبرکبا  یبه آن اختصاص داد تا بتوان زئوسها

  .ردک یجانشين مدير قبل
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ه به کر است کل از افراد همفکمتـش یمحفل, یباشگاه یهابنـابر ايـن فرهنگ  

. نندکمي یارکديگر همکبا ي یو همدل یشخص یهابا تماس, یارتباطات رسم یجا

ه کزيرا اگر مشاهده شود . دارند کخشن وخش یها مقرراتاين نوع سازمان یول

شخص مربوطه بايد , شودار برده ميکنامتناسب به  یر جايو اعتماد د یرکهمف

توانند به موجوديت ضعيف نمي یبا فرهنگ باشگاه یهاسازمان. ندک کباشگاه را تر

ه به اين ک(ارگيرند کرا به  یديگر یارتباط یهاخود ادامه دهند زيرا يا بايد روش

  .را بپذيرنديا خطر اشتباهات بيش از حد ) شودند ميکترتيب سرعت آنها 

زيرا اعتماد از , ندارد یاچندان هزينه یها با فرهنگ باشگاهادارة امور سازمان

ه اهميت کشود خرج مي یپول جاي. ندارد یانيز هزينه یتر است و همدلنترل ارزانک

 یه با فرهنگ باشگاهک یهايامروزه سازمان. یروابط شخص یداشته باشد نظير ارتقا

مي یمسافرت اهميت زياد یهاو هزينه, تماس, یابط شخصشوند به رواداره مي

 یتوان با ديگران به صورت شفاهه ميک یوقت, یزيرا طبق فرهنگ باشگاه. دهند

  .از نوشتن بايد پرهيز نمود, ردکارتباط برقرار 

 یگيراز دقت در تصميم یگيرسرعت در تصميم یباشگاه  یهادر فرهنگ

از اشتبـاه  یناش یهاارها از هزينهکينـة تأخير در ه هزک یيا در موارد. مهمتر است

 یفرهنـگ بـاشگاه, بيـشتر بـاشد) ردکتوان بعداً آنها را اصالح ه ميک(در آنها 

ردن در چارچـوب اين فرهنگ به شرط تعلق فرد به کارک. ارآمد استکبسيـار 

به او مي یاختيـار زيـاد, اندفرد ارزش قائل یباشگاه مطلوب است؛ زيرا آنها برا

, ۱در جدول)۱۹(.نندکمنـاسب جبـران مي یهااو را با پـاداش یوشـشهاکدهنـد و 

  .با زئوس تطبيق داده شده است یفرهنگ مديريت باشگاه

  

  نقش یفرهنگ ايفا ‐آپولو یااسطوره یخدا

 یپيشگوي یه او خداکبيشترين شهرت آپـولو درتاريـخ يونان به جهت اين است 

ه از گندم کآرد . است» پيشگو به وسيلة آرد«آپولو  ینيه هاکاز کیقع يدر وا)  ۲۰(.بود

مان کاو را خداوند . است کیآيد نشانة برآوردن نياز مردم به مواد خورابه دست مي
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یخدنگش از دور هدف را م«و » زندیاز راه دور م«ه کاند نقره فـام نيز نام نهاده

   ) ۲۱(.همواره چنگ بر دوش داشت یو. »گيرد

  

  

  

  یزئوس با فرهنگ مديريت باشگاه یها یمقايسة ويژگ ‐۱جدول 

  یفرهنگ مديريت باشگاهیهایويژگ زئوس یهایويژگ

  )زئوس(خدايان  یمطلق خدا یمرانکــ ح

  ...)آسمان و دريا و(ومت دنيا کــ تقسيم ح

  پدر توسط پسر  ینارکــ بر

  ديگر خدايان از زئوس یــ پيرو

ن قدرتمندترين و زئوس به عنوا یــ رهبر

  رترين خدايانکباف

روشنايي و , رعد و برق, آسمان یــ خدا

  یدرخشندگ

وه المپ و کديگر خدايان در  یبرا یگيرــ تصميم

  احضار آنان

وه المپ به عنوان مقر خود و محل کــ انتخاب 

  ونت ساير خدايانکس

  ديگر یــ سفر از المپ به جاها

قراردادن ــ نشستن بر تخت زرين و مورد محبت 

  )عامل رعب و وحشت و احترام(ديگر خدايان 

 یوفا, عدالت و استقرار نظم در جهان یــ اجرا

  یبه عهد و مهمان نواز

  یــ مصون نبودن از آلودگ

  مراسم ستايش از زئوس یــ برگزار

  ــ دارا بودن چهارگوش

  یالهام و پيشگوي یــ خدا

  ــ قيام عليه پدر

  ــ مديريت پدر ساالرانه

  و محصول یقسيم بر اساس وظايف تخصصــ ت

  )بر وظايف یمبتن یبندار و طبقهکتقسيم (

  فايت در سازمانک یشخص نااليق و ب ینارکــ بر

  نانکارکو اعتماد متقابل بين مديريت و  یــ وفادار

  مديريت یفرد اليق برا کــ انتخاب ي

  صريح و روشن, سريع یگيرــ تصميم

  سريع رو در رو یگيرــ تصميم

مكان  کواحد در ي یشخص یــ اجتماع افراد با سرپرست

  )باشگاه(بزرگ براي ديد و بازديد 

  با افراد و وقايع کــ سفرمدير سازمان و تماس نزدي

  با قدرت نامحدود اما خيرخواهانه,پدرساالرانهــ مديريت

و  یحام, اما منصف, مکمح, ــ مديريت قاطع

  سخاوتمندانه

نابودكنندة , عالقهارافتاده يا بيکزپير و ا, ــ مدير نااليق

  مديريت خود

  مدير یو تشريفات برا یمراسم رسم یــ برگزار

رودررو و تماس  یــ شنيدن مسائل از طريق گفتگو

  یشخص

  یــ استفادة مدير از حس شهود

  ــ جانشيني مدير قوي به جاي مدير قبلي
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س پا از کنت او نبايد هيچ آپولو احترام به قانون را به انسان ياد داد زيرا در س

در برابر خداوند تعظيم : اين است )۲۲(تب دلفکزيرا نصايح م. گليم خود فراتر نهد

, امور را احترام بگذار یاوليا, به نفس خود مسلط باش, نکحد خود را رعايت , نک

اضافه بر نصيب  یخويشتن را بشناس و چيز, ت را رعايت نماکالم خود نزاکدر 

ه رابطة قانون و افراد را کرود عادل و عاقل به شمار مي یقانونگذار یو. خود مخواه

  )۲۳(.ندکیدر پيشگاه خدايان معين م

و لذا هر , است یعقالي یه انسان موجودکدر اين فرهنگ فرض بر اين است   

نان در کارکوظايف . ندکتجزيه و تحليل  یتواند به شيوة منطقار را ميکچيز و هر

 یمدون یهاار دستورالعملکانجام هر  یبرا, شوندیت تعريف مها به دققالب نقش

نظام اطالعات و , بـودجـه, سازمان یاز طريـق راهنـما یوجود دارد و ثبات سازمان

ه کآن گاه . )۲۴(ساالر استديوان یاز سازمان یاين تصويـر. شودغيـره تأميـن مي

اين نوع ) یقابليت پيشبين( ه فردا نيز مانند ديروز خواهد بودکنيم کبتوانيم فرض 

تعريف  یشيوة برخورد اين فرهنگ برمبنـا. ارساز استک یفرهنگ, یفرهنگ سازمان

نگهبان اين  یخدا. هانه بـر اساس شخصيت, ه بايد انجام شودکاست  یارکنقش يا 

نماد . رودنظم و ترتيب و قانون به شمار مي یآپولو است؛ زيرا آپولو خدا, فرهنگ

اين معابد در  یاست چون قدرت و زيباي یيونان یمعبد, نقش یبر ايفا یفرهنگ مبتن

 یها مبين وظايف تخصصستون, بر اين فرهنگ یدر سازمان مبتن. آنهاست یهاستون

, نماد معبد یل باالکش ینيم تاج مثلث یفقط در باالترين نقطه يعن. هاستو يا قسمت

, مختلف سازمان ین واحدهادر اين محل مديرا. شوندیها به هم متصل مستون

از  یه تصويرک, دفتر مديريت و امثال آن قرار دارند, یاجراي یهاميتهک, هيئت مديره

افتند و لذا پيوند آنها در ها به لرزه ميستون, اگر زمين بلرزد. است یديوانساالر

. ريزدزيرا در غير اين صورت معبد فرو مي, م باشدکقسمت نيم تاج بايد مستح
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ام سازمان تالش کحفظ و استح یبرا, ه در اين فرهنگکاين تمثيل آن است مفهوم 

  . معبد فرو خواهد ريخت یدر غير اين صورت تمام. شودمي یزياد

 یهاقطع» ارگرک/ ارمندک«, نندکمي یه از اين فرهنگ پيروک یهايدر سازمان

مؤسسه را ه حق اظهارنظر در امور مهم کو قابل تعويض در خط توليد است  یانسان

يابد مزبورتا آن حد افزايش مي یهاار در سازمانک یپيچيدگ, ديگر یاز سو. ندارد

سب کها با انگيزة اين نوع سازمان. قادر به ادارة آنها نيستند یعاد یهاه انسانک

به سمت بزرگتر شدن احساس مي یتمايل شديد, قدرت و نفوذ در بازار و صنعت

نياز  ینترل و انضباط سازمانک, رسميت, یهماهنگ /یبه همسوي, نند و در نتيجهک

ار در بدو پيدايش چنين سازمانک یاندازه و تقسيم تفصيل یبزرگ. دارند یشديد

وشند تا همة کپيروان اين فرهنگ مي. دهدیرا افزايش م یهزينة ايجاد هماهنگ, یهاي

ترين راه انجام به وضوح پيچيده, ارکاگر اين  یحت, امور را با مقررات مطابقت دهند

ن است درصدد کمم, هابه حداقل رساندن هزينه یها برااين سازمان. ار باشدک

  )۲۵(.ارها برآيندکهمة  یدهردن و نظامکاستاندارد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقش یايفا ینماد فرهنگ سازمان, یمعبد يونان ‐۲نگارة 

  

بسيار  کیسب, ه فـردا نيـز مانند ديروز خواهد بودکآپـولـو با فرض ايـن کسب  

 یمدنظر قرار گرفته و خدا )۲۷(یو پيشگوي )۲۶(در اين فرهنگ ثبات. است یعال
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از  یانقش نيز به عنوان مجموعه یحت. كندنيز از آن حمايت مي) آپولو(سازمان 

شماره نيز  کديگر يکتميز دادن افراد از ي یبرا. ثبات است یدارا, وظايف معين

 یارات شخصکه مجبور نباشند از ابتکوب است آنها مطل یزيرا برا. كندفايت ميک

امور خارج از سازمان  یخالق را برا یو همة آن انرژ, نندکار استفاده کخود در 

متر و نه بيشتر کنه  یانجام دادن وظايف شغل یآنها به معنا یبرا یارايک. نندکذخيره 

ايمن  یگفرهن, یو معموالً از نظر قرارداد یاين فرهنگ از نظر روانشناخت. است

توانست از ه در يونان قـديم فرد پس از پيـوستن به معبد ميکاست؛ هم چنان 

  )۲۸(.در آن جا مطمئن باشد یاقامت هميشگـ

آنها از . آنها نهادينه شده است یاخالق یهاارزش یدر تمام یمفهوم پيشگوي  

تداء بابياب, ینش به تغييرات محيطکها در واپيروان اين فرهنگ. تغيير گريزان هستند

را با حجم زيادتر  یقبل یارها و شيـوه هاکبا آن روبرو شده و سپس همان  یاعتناي

 یرارکو ت یاليشهک, باشند یه طبيعکپيش از آن, هانشکبنـابراين وا. نندکرار ميکت

محصوالت يا  یبه بها, يابدهزينة توليد افزايش مي یوقت, مثال یبرا. خواهند شد

سازمان و , اهش يابدکه ميزان فـروش ک یدر صورت. شودخدمات نيز افزوده مي

 یارهاکه حجم ک یيا وقت. افزايندفروش بيشتر مي یخود برا یهاافراد به تالش

 یهاويـژگي ۲در جـدول . شودزيـاد مي یارکاضـافه, عقب افتاده زيـاد شود

  .نقش با آپولو تطبيق داده شده است یفرهنـگ ايفا

  

  )۲۹(ارک یهانا ـ فرهنگ گروهآت یااسطوره یخدا

زئوس نيزة سه سر خود و همچنين سالح , لذا. زئوس شد یآتنا فرزند نورچشم

 یآتنا قامت. با اطمينان خاطر تمام به دست آتنا داد, آذرخش خود را یويرانگرش يعن

» زنگارين چشم يا درخشان چشم«آرام داشت و اغلب با صفت  یبلند و ظاهر

  ) ۳۰(.شودمي یمعرف

مردانه داشت و بر همين اساس  ینيروي, بود یه الهة زيبارويکآتنا درعين حال   

ه کدانند رحم درجنگ ميو بي یتندخو, سنگدل, امالً شريرکه او را الهة کاست 
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 یول. ندکحفظ  یه دولت و ميهن را از شر دشمنان برون مرزکخواست او اين بود 

او . رفتشمار نميقدرت غيرمعقول به ه جنگجو بود اما هرگز به عنوان مظهرکبا اين

عقل , یقدرت خداي یبرا یشد زيرا حد اعلاوت و هوش نيز محسوب ميکالهة ذ

  ) ۳۱(.رفته استومت خدايان به شمار ميکترين نوع حه نمايندة عاليکسليم است 

  

  

  نقش یآپولو با فرهنگ مديريت ايفا یهایمقايسة ويژگ ‐۲جدول 
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  هاي فرهنگ ايفاي نقشويژگي هاي آپولوويژگي
 یر منطقکفرزانه با تف یــ خدا

  
  پابهعرصةوجودگذاشت یبحران یــ در شرايط

  
 یــ ساختن تاج افتخار از طال و عاج برا

  شجاعان و قهرمانان
و  یراست یخدا, یخورشيد و روشناي یــ خدا
  حقيفت
  شور گشا و پيروزمندک, قهار یــ خدا

  
  نندة آنکومت بر سير زمان و تعيين کــ ح

  
  نندهکدرمان  یــ خدا
  پيشگو یــ خدا
نندة گناهان با ککننده و پاکپااليش یــ خداي

  تطهير شدن یتعيين عقوبت و مجازات برا
  هانــ وسيلة پيوند بين خدايان و انسا

  
  ارهاکنظم و ترتيب و دقت در  یــ خدا

در معبد پس از  یــ اطمينان از اقامت هميشگ
  پيوستن به آن

  وهترين و بزرگترين فرزند زئوسکولو با شــ آپ
  

  اندام یو آراستگ یبا زيباي یــ خداي
با نواختن چنگبخش یو شاد یــ استاد موسيق

  یطالي
  از نسل دوم خدايان یــ خداي
بس  یه تيرهايش را به جاهاکماندارک,یــ خداي

  .رده استک یدور پرتاب م
  

ومت خود را در که حکهمتا  یب یــ قادر
  نهد ین جاودانان بنا مسرزمي

ه نشانة برآوردن نياز مردم کبا آرد  یــ پيشگوي
  است

ش از فاصلة کتر ینندة هدف با تيرهاکــ نابود
  یدور و دقت در نشانه رو

  
  هاو احترام به قانون به انسان یــ ياد دادن همسان

توانند همه چيز را یه بايد و مکها بودن انسانیو منطقیــ عقالي
  نندکتحليل  تجزيه و

وارد , در مديريت یــ مديريت ديوان ساالرانه پس از شرايط بحران
  مديريت شد یدنيا

 یو در واقع ارتقا یــ پاداش گرفتن از طريق افزايش اختيارات رسم
  یمقام ادار

ها ار وتعريف نقشکانجام هر  یمدون برا یهاــ وجود دستور العمل
  تعيين شده یهارويه ل روشن و مشخص براساس مقررات  وکبه ش

سب قدرت و نفوذ کــ تمايل شديد به سمت بزرگ تر شدن با انگيزة 
  در بازار وصنعت مربوطه

نان از طريق انعقاد قرار داد با کارک یــ در اختيار گرفتن وقت و انرژ
  آنان
  به تغييرات یرارکو ت یاليشهک یهانشکــ وا

  آينده یپيش بين یگذشته برا یاز روندها یگيرــ بهره
و قابل  یاهش اختيارات رسمکــ تنزل درجه در سازمان همراه با 

  نانکارکجايگزين بودن 
سازمان و ارتباط با  یــ محصور بودن فرهنگ نقش ها در طبقات ميان

  طرف و مديران ردة باال از طرف ديگر کنان از يکارک
  ساالرانهاصل مهم در مديريت ديوان کــ نظم و ترتيب ي

نان در سازمان پس از استخدام درآن و کارک یهميشگــ اقامت 
  یپس از بازنشستگ یاز مزايا یبرخوردار

 کترين سبترين و بزرگوهکبا ش, یساالربرديوان یــ مديريت مبتن
  یمديريت

  یارها و ثبات سازمانکــ وجود نظم و ترتيب در 
  ها توسط مدير  ــ هدايت جريان اطالعات و فعاليت

  
  یدر مرتبة دوم پس از فرهنگ باشگاه, هاــ فرهنگ نقش

ارها و کترين یجزئ یبينپيش, یارسازمانکــ وجود نمودار مراحل 
ل کازتعريف مش, تمام مراحل یو الزام درط, یدورترين مراتب سازمان

  تا تشخيص در رسيدن به راه حل مناسب
  نقش یبا فرهنگ ايفا یهاو پايدار بودن سازمان یــ ابد

  
امور  ینان و تأمين و تصدکارک یازمان به امور شغلس یــ رسيدگ

  ن و غيرهکتأمين مس, مربوط به بيمة عمر
, ارکتغيير سرعت , یعدم انحراف ازجدول زمانبند, صحيح یــ اجرا

به اهداف استاندارد  یت و دقيق بودن در دستيابکو نه تغيير جهت حر
  شده 

 یيل الگوهاقسمت به دل کنان يکارکنقش دربين  یسانکــ وجود ي
 ار تكراريکجريان

  

و  یمتمدن و صنايع دست یزيرا پشتيبان و نگهدارندة زندگ, الهة شهر نيز بود یو  

ه اسب را رام کاست  یهمچنين مخترع افسار بود و نخستين فرد یبود؛ و یشاورزک

مت بيش از کارتباط آتنا را با فلسفه و ح. ها بتوانند بر آن سوار شوندرد تا انسانک
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و علوم خالقه نيز  یصنعت, یعلم یهااند و او را الهة فعاليتدانسته یر و موسيقشع

ربه النوع صلح , است یه الهة عقل و جنگجويکاز اين رو در عين حال . اندشناخته

و حرص  یرويگردان و دشمن آزمند یارکاز فراغت و بي یو. رودنيز به شمار مي

شت و که جز کسرانجام یما با جنگ باست ا یو پيروز یلذت او در جنگجوي. است

و معاضدت  یموافق نيست؛ همچنين الهة يار, به همراه نداشته باشد یشتار چيزک

جسارت و  یيعن. امالً شبيه زئوس استکآتنا از جهت صفات . رودنيز به شمار مي

در  یو. است یو انتقام او درحد قوانين اجتماع یعدالتش انسان. عقل او را دارد

 یكند و حتخود را عاقالنه ايفاء مي ینقش راهبرد, مرانان و سياستمدارانکارشاد ح

داد و در عين حال یمردم يونان زير نظر او وظايف خود را انجام م یمل یشورا

. ) ۳۲(اندشـان نيز ناميـدهکهميـن جهت او را  الهـة زحمتارگران است و بهک یراهنما

 یدست و باالپوش کبه ي یبا دستة طالي یشعلوتاه و مک یابا نيزه یالهة چشم زنگار

  .شودتجسم مي, ه از پوست بز بر شانه داردک

آميز مسئله با مديريت در اين فرهنگ عبارت است از فرايند مداوم حل موفقيت

تريـن هدف مديريـت در ايـن ه عمدهک یطوربـه )۳۳(.یمنطق یهااستفاده از روش

به ايـن . الت استکآميز مشحل موفقيت یوشش مستمر براک, یفرهنـگ سازمان

حل آن  یمنابع الزم و متناسب را برا, ردهکل را تعريف که ابتداء مشکصورت 

ه به همين کابزار و سرمايه , ب از افرادکمر یسپس به گروه, دهدتخصيص مي

نشيند و نهايتاً یل مکدهد و در انتظار حل مشیت مکيل شده دستور حرکمنظور تش

   )۳۴(.نشيندیم, الت حل و فصل شدهکرد از حيث نتايج يا تعداد مشکلبه قضاوت عم

شيده و کمختلف بيرون  یهازيرا منابع را از قسمت, ه استکنماد اين فرهنگ شب  

 یالدر اين حالت قدرت در البه. كندز ميکل خاص متمرکگره يا مش کي یرو

قدرت در رأس , یآپولوي یهاه در سازمانک ینده است در حالکة مزبور پراکشب

ب از کمر یسازمان آتناي یول. ز آن قرار داردکدر مر یزئوس یهاسازمان و در سازمان

ه هر واحد ک یبه طور, ه به طور آزاد به هم مرتبط شده اندکاور است کت یواحدها

  . خويش مسئوليت خاص قائل است یل براکخودگردان بوده اما در 
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  یگراييفهنماد فرهنگ وظ, هکشب ‐۳نگارة 

  

قدرت و نفوذ به  یه به عنـوان مبنـاکتنها تخصص است , در اين فرهنگ  

خويشاوند بودن با مدير سازمان در اين , ارکسابقة , سن. شودرسميت شناخته مي

 یهاعضويت درگروه یه فرد براکبه همين دليل است . ندارد ینوع مديريت تأثير

ار آنها ک یدر نتيجه نيرو. زياد نياز دارد کفراست و در, خالقيت, یبه تواناي یسازمان

متناسب  یاالزحمهخدمات خود حق یه در ازاکاست  یاب از متخصصان حرفهکمر

امالً با اين کو خالقيت موجود در آتنا  یانرژ, یجوان. كنندار دريافت ميکبا بازار

, ندر سازما یارک یهاگروه یه اعضاکنظر به اين. فرهنگ تطابق و تناسب دارد

 کار و تعهد مشترکبه  یعالقة زياد, ل را برعهده دارندکحل مش کمأموريت مشتر

بسيار  یارکگروه  یدر بين اعضا یشخص یهاشکشمکآيد و ميزان یبه وجود م

سوء یديگران به جا, شودیل مکدچار مش یسک یها وقتدر اين گروه. است کاند

اربرد چنين کمثال بارز . نندک کمکكنند به او مي یاستفاده از وضعيت پيش آمده سع

  . هستند یتبليغات یهاو بنگاه یمؤسسات مشاورها, یهايفرهنگ

الت هميشه در کمش یه مباحثه و گفتگو ميان آنها زياد است ولکبا وجود اين  

یالت بر اساس تجربه و آزمايش حل مکچون مش. شونداولين برخورد حل نمي

اگر به سرعت هم حل  یاشتباهات حت. پس ناگزير خطا هم وجود دارد, گردند

به همراه  یهزينة زياد یاز اين رو اين نوع فرهنگ سازمان. اندمتضمن هزينه, شوند

به خصوص در سود حاصل از آن ــ, لکدر عين حال در صورت حل مش یول, دارد
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تحميل یهاــ هزينههستند یه محصوالت سازمان در بازار انحصارک یهايموقعيت

ار در ک یهافرهنگ,  پس به طور خالصه. نمايندیؤسسه را جبران مشده به م

آميز ار موفقيتکسب و کجديد  یهاو استفاده از فرصت یارآفرينکه ک یموارد

. یموقت است نه دائم, هر تمهيد, یهايدر چنين سازمان )۳۵(.ارآمدندکبسيار , باشند

و روابط صف و سلسله مراتب , شودرعايت نمي یو همچنين وحدت فرمانده

رشته روابط دائم و مستمر بين  کي, هکمفهوم ندارد و از همه مهمتر اين یستاد

آنها  کنزدي یارکه بدون همک یشود به نحومختلف دستگاه برقرار مي یواحدها

با فرهنگ  یسازمان یهایويژگ, لذا )۳۶(.پذير نيستانکطرحها ام یپيشرفت اجرا

با , خاص ینيل به هدف یخود مختار برا یمانساز: عبارت است از یارک یهاگروه

مملو از تغيير  یه در محيطکنوآور  یسازمان, ردکارکبر حسب وظيفه نه  یسازمانده

 یبرا یمقتض یهاها و لياقتیترين افراد با توانايمناسب, گيردیل مکو تحوالت ش

و , دآينیار مورد نظر گرد هم جمع مکو انجام  یارکهم یآن انتخاب شده و برا

  .كنندار دريافت ميکحقوق و دستمزد باال متناسب با نوع 

با آتنا تطبيق داده شده یارک یهاگروه یفرهنگ سازمان یهایويژگ ۳در جدول 

  . اند

   یارک یهاگروه یآتنا با فرهنگ سازمان یهایـ مقايسة ويژگ ۳جدول 

  گراهاي فرهنگ وظيفهويژگي هاي آتناويژگي

  ــ سمبل نيزه

  كنندة گاوآهن و خيش زمينابداعــ 

  ــ الهة رام كردن اسب

  ــ الهة علوم خالقه

  النوع صلح، ريسندگي و بافندگيــ ربه

  ــ نظارت بر انجام وظايف شوراي ملي مردم يونان

ــ دريافت آذرخش زئوس به دليل موفقيت در جنگ

  هاي معقول

  ــ سازماني براي نيل به هدفي خاص

  ردگراگرا نه كاركــ وظيفه

  ــ وجود خودمختاري

  ــ سازمان نوآور و مملو از تغيير و تحول

  ــ حد اعالي همكاري بين اعضاء

  هاها و لياقتساالري افراد براساس تواناييــ شايسته

  ــ حقوق و دستمزد باال متناسب با نوع كار

  ديونيسوس ـ  فرهنگ اصالت وجود یااسطوره یخدا
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خواه کو ني, گاو نر, ستانکتا, شراب یخدا, یينديونيسوس از خدايان بزرگ زم  

نهاد یاز برگ بر سر م یاو تاج. شدیتمدن و مشوق قانونگذاران خردمند محسوب م

 یآخرين خداي یو )۳۷(.به همراه داشت یشد و مالزمان فراوانیسوار م یو بر پلنگ

  . وه المپ آمد و طرفدار اصالت فرد بودکه به کبود 

ها نسبت انسان. داشت یخاص یروقية خدايان مرام ميانهديونيسوس نسبت به ب

ه در حق ديگر خدايان روا نميکدادند نشان مي یبه او چنان عالقه و حساسيت

ها را به انسان یو. م استکها حاداشتند؛ زيرا او بر همة تار و پود وجود انسان

ا در درونشان هه انسانکاز آن بود  کیرد و اين حاکشبيه خويش تبديل  یموجودات

ان خداگونه شدن را به آنها ميکه امکداشتند؛ , ردندکیبيش از آنچه تصور م یچيز

  . داد

و همين امر موجـب , ها را در سلطة خـويش داشتومت بـر روح انسانکح یو  

ديونيـسوس را به وجود . ها شودبخش جسم و روح انسان یه تسلکشده بود 

 یه تعداد معدودکهستند  یاين اسرار رموز خاص. ننددامي )۳۸(آورنـدة اسرار الوزيس

است  یاند؛ و آن گامداشته یبه آن دسترس, مال برسندکه توانسته بودند به کاز افراد 

و ظلمت به جهان نور  کیتاري یدارد و از دنيامرگ بر مي یبه سو یه بشر از زندگک

به تحمل عواقب  یار آماده نمودن نفس انسانکسپارد و هدف اين یره م یو روشن

 یمرگ و انديشه دربارة جهان ديگر است؛ تا هرگز از آن غافل نشود و اجل و دنيا

  )۳۹(.زمين به شمار آورد یرو یاز زندگ یهاارواح را ساي

  

  

  

                    

  

  ـ نماد فرهنگ اصالت وجود ۴نگارة 
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زيرا , كندومت ميکديونيـسوس ح یاسطورها یخدا, یبر چنيـن فرهنگ سازمان

در . يا اصالت وجود است یاگزيستانسياليست یه مظهر جهانبينکاست  یاو تنـها خداي

خويش  یه انسان خود مسئول دنياکواقع فلسفة مزبور بر اين فرض استوار است 

 یبه معنا, ه اين نظريهکاست  یبديه. ارگردانان سرنوشت خويش هستيمکما . است

  .نيست یمايالت انسانت یدر ارضا یو زياده رو یخودخواه

رسيدن به  یبه فرد برا کمک, سازمان یعلت وجود, در فرهنگ اصالت فرد  

و  یه توانايک یاين فرهنگ هنگام. او است و نه تابعيت فرد از سازمان یهاهدف

ارآمد بوده و مورد کبسيار , رودو مهم سازمان به شمار مي یسرماية اصل, مهارت

توانند آن مي یافراد متخصص در حال و هوازيرا . توجه افراد متخصص است

, ديگران به شمار آيند که مملوکرده و از اينکعمل خود را حفظ  یهويت و آزاد

 یاز سازمان نيز بوده و از مزايا یتوانند عضوآنها مي, عالوه بر اين. دور باشند

  . نندکاستفاده  یاران و پشتيبانکداشتن هم

تسهيل  یبرا, ن است در بلندمدتکگرچه مما, یافراد پيرو فرهنگ ديونيسوس  

را به » یرئيس«هيچ , با اين وجود, نندکننده استقبال کخود از تدابير هماهنگ یارهاک

  . است یپيش پا افتاده و معمول یارکآنها  یشناسند و مديريت برایرسميت نم

 رود زيرا از امتيازاتمناسب به شمار مي یمحيط, ردنکارک یبرا یچنين فرهنگ  

. شده برخـوردار استو استـقاللِ تضمين) یاخـتصاص(نـفوذ  یحـوزه ها, یشغل

 ینتـرل اجبـارک, یدر اين فرهنـگ سازمان یعاد یهابرخالف سازمان, در واقـع

نان کارکه اين فرهنگ دربارة ک یرکرسد به خاطر طرز تفبه نظر مي. وجود ندارد

  . داشته باشد یبط انسانبا نوع مديريت روا یشباهت زياد, سازمان دارد

ديونيـسوس را موجد فرهنگ , ر شدکه پيش از اين ذکهمانطور 

دنيا غير از  )۴۰(,به عقيدة ژان پل سارتر. داننداگزيستانسياليست يا اصالت وجود مي

خود آزاد است  یانسان دردنيا یيعن. نيست یانسان چيز ديگر یوجود انسان و برا

 یكند و تا انسان راجع به هر موضوعهوم پيدا نميو هيچ چيز بدون وجود انسان مف

   )۴۱(.يابدینم یو مفهوم واقع یخارج یند آن موضوع و آن حادثه معنکاظهار عقيده ن
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 یفلسفة عال, ه اگزيستانسياليسم به زعم طرفداران آنکبارت نيز معتقد است   

انسان وسيله  ارادة, است یوم به داشتن آزادکازنظرسارتر انسان مح )۴۲(.انسان است

 کیهر دو ي یو وجدان و آزاد, است یخالق ارزش انسان یآزاد, كندايجاد مي

  .هستند

اصالت وجود با ديونيسوس تطبيق  یفرهنگ سازمان یها یويژگ ۴در جدول 

  .اندشدهداده 

  

  اصالت وجود یديونيسوس با فرهنگ سازمان یها یـ مقايسة ويژگ۴جدول 
 فرهنگ اصالت وجودیهایويژگ ديونيسوس یهایويژگ

  از خدايان درجة اول يونان کیــ ي

  
  شودوه المپ ميکه وارد ک یــ آخرين خداي

  

  ــ بنيان گذار اسرار الوزيس

  در ميان خدايان یــ مشهور به تعادل و ميانه رو

  

  هاومت بر همة تار و پود وجود انسانکــ ح

  هاردن انسانکــ قابليت خداگونه 

  

  هاومت بر جسمکعالوه بر ح, ومت بر دل هاکــ ح

  ــ رفاه بخش روح و جسم انسان

مهم   یهااز نظريه کیبه عنوان ي یــ نهضت روابط انسان

   یمديريت

در  یه بر روابط انسانک کالسيکــ آخرين نظرية مديريت 

  يد داردکمديريت تأ

  در مديريت یگذار روابط غيررسمــ پايه

توجه هم زمان  ار وک یــ حفظ تعادل بين ضرورت اجرا

  نان کارکبه روحية 

  نانکارکداشتن مدير در دل  یــ جا

نان از قدرت کارکاز  یــ برخوردار شدن تعداد زياد

  یحل و فصل مسائل سازمان یبرا ینبوغ و سازندگ, تخيل

  نانکارکنترل شديد کــ بينيازي به نظارت مستقيم و 

  نناکارکدر ميان  یارکو  یاجتماع یــ وجود روابط عال

  

  و پيشنهادها یگيرنتيجه

م بر فرهنگ کدر اين بخش مفروضات حا, بر اساس مطالب ارائه شدة پيشين

م بر فرهنگ کحا یشرايط محيط, مديريت یاز خدايان اسطورها کهر ي یسازمان

در . شودازآنها تشريح مي کو رسالت و مأموريت هري, از آنان کهر ي یمديريت

طرح یمديريت یهارا در قالب اين فرهنگ یشاورزکساختار سازمان ترويج , ادامه

یاز سطوح مديـريـت سازمان ترويج با توجه به ويژگ کهر ي ینموده و برا یريز
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گفته شده را درنظر  یمديريت یهااز فرهنگ یيبکخاص و يا تر یفرهنگ, آن یها

 مأموريت, در پايان. گرددیگرفته و بر آن اساس وظايف مديران هر رده تعيين م

آتنا و , آپولو, چهارگانة زئوس یهااز فرهنگ یيبکسازمان ترويج در قالب تر

  .شودديونيسوس تبيين مي

  

  یمديريت یهااسطوره یشيوة فرهنگ

 یيادگير یچهارگانة مزبور دربارة چگونگ یسازمان یهااز فرهنگ کهر ي

شيوه, نانکارکطريقة نفوذ و ايجاد تغيير در آنها يا ايجاد نگرش در, نان سازمانکارک

  . آمده است ۵رده در جدول کبيان  یه هندکها اين شيوه. دارند یاويژه یها

م است از لحاظ کمديـريـت حا یاز اسطوره ها که بـر هر يک یشرايط محيط

ه به طور خالصه در کبوده  یقابل بررس یو اقتصاد یـ فرهنگیاجتماع, یسيـاس

  .نمايش داده شده است ۶جدول 
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  مديريت یااسطوره یهاالت و مأموريت فرهنگرس

نمايد و یآن را مشخص م یردکو اهداف عمل یاهداف اصل, مأموريـت سازمان

ها به شش پرسش مجموعة پاسخ. است یاز مقصود سازمان یبيان, بيانيـة مأموريت

  ) ۴۳(:دهندیيل مکمأموريت سازمان را تش, زير

  هستيم؟ یسانکــ ما چه 

  دهيم؟ یرا پاسخ م یيا سياس یاجتماع یاساس یچه نيازها یلکــ به طور 

  تشخيص و پاسخ به اين نيازها و مسائل بايد انجام دهيم؟ یرا برا یارهايکــ چه 

  خود پاسخ دهيم؟ یليدکــ چگونه به مخاطبين 

  م است؟کبر سازمان حا یهايــ چه فلسفه و ارزش

  كند؟د ميسازمان ما را متمايز و منحصر به فر یــ چه چيز

تنظيم شده  ۷جدول , گفته شده یمديريت کترسيم چهار سب یاز اين رو برا

  .است

و اهداف  یاهداف اصل, مأموريت سازمان, ه پيش از اين آمدکطورهمان

 یاز مقصود سازمان یبيان, نمايد و بيانية مأموريتسازمان را مشخص مي یردکعمل

يل ميکأموريت سازمان را تشم, ها به شش پرسش گفته شدهمجموع پاسخ. است

, نقش یايفا, یبا فرهنگ چهار گانة باشگاه یهااز سازمان کهر ي یه براک, دهند

  .است ۸و اصالت وجود به شرح جدول  یارک یهاگروه



  فصلنامة روستا و توسعه   ١٣٦

  



   ١٣٧  ...تبيين مديريت سازمان ترويج كشاورزي 

  

  



  فصلنامة روستا و توسعه   ١٣٨

  



   ١٣٩  ...تبيين مديريت سازمان ترويج كشاورزي 

  

  



  فصلنامة روستا و توسعه   ١٤٠

  



   ١٤١  ...تبيين مديريت سازمان ترويج كشاورزي 

  

  



  فصلنامة روستا و توسعه   ١٤٢

  



   ١٤٣  ...تبيين مديريت سازمان ترويج كشاورزي 

  

  

  مديريت آتنا و ديونيسوس  کسب یت به سوکحر

سمت ت بهکو حر یو آپولوي یزئوس یهادر سازمان یبه منظور ايجاد انقالب فرهنگ

م بر کحا یهابايد در فرهنگ و ارزش, یوديونيسوس یمدارانة آتنايانسان یهافرهنگ

 یهافرهنگ و ارزش یاين منظور بررس یبرا. ايجاد گردد یها تغييراتاين سازمان

به , آنها یمبودهاکاز ضعف و  یاست تا با آگاه یم بر نوع اول سازمان ضرورکحا

  ).۹جدول (هدايت شوند  یونيسوسو دي یآتناي یهافرهنگ یسو

  

  یشاورزکساختار مديريت سازمان ترويج 

شور به طور اعم و سازمان کها در سازمان یم بر نظام ساختارکبا توجه به شرايط حا

م بر سازمان ترويج که فرهنگ حاکتوان خاطرنشان ساخت ترويج به طور اخص مي

وظايف . تجزيه و تحليل شود یقتواند به شيوة منطار ميکه هر چيز و هر کآن است 

اما . وجود دارد یار دستورالعمل مدونکانجام هر  ینان مشخص شده است و براکارک

طور صددرصد در تمام شرايط به یساالرانة اداردر عين حال اين بستر ديوان

 یهادر زمان مواجهه با مسائل حاد و وضعيت, به بيان ديگر. ميت نداردکحا

الت که در پاسخ به مشک یرده به نحوکتغيير  یسازمان یهاسياست, یاضطرار

ل از متخصصان مربوطه در کمتش یحل مسئله و پروژها یضربت یهاگروه, مبتالبه

از  کیدر اين سازمان گروه اند, همچنين. نشينندیل به قضاوت مکمورد حل مش

عضو  هک ینند در حالک یار مکسازمان  یه براکمحققان و مديران سطح باال هستند 

 یه به يارکهستند  یاين افراد معموالً استادان دانشگاه و خبرگان موضوع. آن نيستند

ه سازمان کدهد اين وضعيت نشان مي. كنندمي کمکآيند و به آن سازمان یسازمان م

وضعيت  یمديريت چهارگانة گفته شده را داراست ول یبه نحو یشاورزکترويج 

  :زيرا, گيردیچهارگانه بهره نم یهااز فرهنگ یموجود به نحو مقتض

ه اين ک یاست در حال یآپولو و زئوس یم به نفع فرهنگ ديوانساالرکـ مديريت حا۱

ار کدر سازمان ترويج به  یترطور دقيقبايد در شرايط موجود بهیدو نوع فرهنگ م

  .گرفته شوند
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ه، بايد گفتپيش یچهار گانة مديريت یهااز فرهنگ کهر ي یارگيرکـ جايگاه به۲

  .ار گرفته شوندکدقيقاً تعيين و به 

 ۶سازمان ترويج بر اساس فرهنگ چهارگانه و طبق نگارة  یساختار پيشنهاد, لذا

  .شودپيشنـهاد مي

  

  

  زئوسي                              

  

  

  ديــــــــــــــوان ســــــــــــــــــاالري              

  )آپولو(                  آتنا        

  نيسوسديو                                  

  

همراه با  یـ وضعيت موجود سازمان ترويج با فرهنگ غالب ديوانساالر۵نگارة 

  موجود در آن یهاساير فرهنگ
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  آئتا

  

  

  آئتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بر اساس خدايان  یشاورزکسازمان ترويج  یـ ساختار پيشنهاد۶نگارة 

  چهارگانه یاسطوره ا
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  یشاورزکوظايف مديريت چهارگانه در سازمان ترويج 

. اربرد داردکز سازمان ترويج کمديريت و در مر یدر ردة عال یمديريت ديونيسوس

مدير موفقِ  کي, سازمان است یه پيشروک یه بر اساس تغيير و تحوالت سريعکچرا 

  :بايد یديونيسوس

  .ندکــ محيط و شرايط را آمادة فعاليت متخصصان 

 یصورت طرحهاو به یشناسايسازمان را  یروروبه یهاچالش یلک یــ با ديد

عالقه و , دراختيار گروه متخصصان قرار داده تا اين افراد بنا بر تمايل یمطالعات

  .موضوعات مطرح شده به تحقيق و تفحص بپردازند یتخصص خود بر رو

 یمحيط را هر چه بيشتر برا, نترل و نظارت شديدکالزم و بدون  یهایــ با پشتيبان

  .فعاليت آماده سازد

ز و کمديريت سازمان ترويج و در دو سطح مر ینيز در ردة ميان یديريت آتنايم

  چيست؟ یوظايف مديريت آتناي, یحال در اين دو سطح مديريت. اربرد داردکاستان 

مند گرا و نظامجامع یبا ديد, ز سازمان ترويجکدر سطح مر یمديريت آتناي

و يا به اصطالح آينده یپيشبين, یانديشمآل, یترويج یهانسبت به مسائل و برنامه

  :اند ازعبارت یوظايف مديريت آتناي, در اين سطح. كندیم ینگر

  سازمان یو آت یفعل یتوجه همزمان به نيازها ی؛ به معنایــ مهياساز

 یهاسازمان یسطوح عال یمديران اليق و شايسته برا یارگيرکــ گزينش و به 

  ايسته در رأس آنها قرار گيرند؛ه افراد شک یشور به نحوکترويج در سطح 

  به پرورش نخبگان؛ کمکنان و کارک یردن استعدادهاکوفا کــ ش

  شور؛کتوسعة  یهادر قالب برنامه یدرازمدت ترويج یهاــ تبيين لوازم و برنامه

  ؛یسازمان یــ تعديل زيرمجموعهها

  .سازمان یارآزموده براکــ گزينش متخصصان 

  :به قرار زير است یوظايف مديريت آتناي, جتروي یدر سطح مديريت استان

حل  یوشش براک, شاورزان منطقهکو  یشاورزکالت ترويج کــ تعريف مش

  ؛یعمليات یآميز آنها با استفاده از راهبردهاموفقيت
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  ــ مديريت منابع و تخصيص آنها؛

و مديريت آنها  یتيم یهايل گروهکو تش, ــ گزينش افراد بر اساس تخصص آنان

  مختلف؛ یهاهدف یبرا

  نان؛کارکــ ايجاد انگيزه در 

  حل و فصل آنها؛ یارشناسان براکالت و اختصاص وقت کــ تعيين حدود مش

  آنها؛ یبندنوين توزيع منابع و اولويت یهاــ پذيرش شيوه

  سازمان؛ یو مساعدت بين آنان و اعضا یارکــ دعوت از مشاوران و ايجاد هم

  .يقبر اساس تحق یمدارــ توسعه

در دو ردة استان و شهرستان سازمان  یبه همين ترتيب وظايف مديران آپـولـوي

  :اند ازترويج عبارت

آينده را توجيه  یبلندمدت برا یريزبرنامه یدر اين ردة سازمان یمدير آپولوي کــ ي

یها مار و دستورالعملکمراحل انجام , سياستها, یآت یهاو به تدوين برنامه, كندمي

  .دپرداز

توانند مورد دهندة ديروز مييلکتش یهاپديده, یه در منطق آپولويکــ نظر به اين

بهبود  یهال مقررات و رويهکتجزيه و تحليل قرار گرفته و سپس دوباره به ش

ه برنامهکموظف است  یمدير آپولوي کي, يب شوندکآينده با هم تر یبرا, ارکيافتة

در سطح  یشاورزکارتباط ميان مروجان  یان برقرارکه امکتدوين نمايد  یهاي

از توصيه یبه منظور آگاه( یشاورزکنوين  یهایو فناور یروستا با منابع اطالعات

 کو نيز موضوعات در دست تحقيق آنان و همچنين تهية خورا یجديد تحقيقات یها

و ارائه آنها به محققان  یواقع یاطالعات از دنيا یآوراز طريق جمع یتحقيقات

  .فراهم گردد) یرزشاوک

مورد نظر  یمرتبط با قلمرو موضوع یتحقيقات یو تحليل روندها و آمارها یــ بررس

قابل  یمجموعه و الگو که از يک یبه نحو, عمليات یبندبه منظور تنظيم و طبقه

  .نندک یپيرو یبينپيش

  .یآموزش یهاــ تهيه و تدوين طرح
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تواند به شيوة ار ميکهر چيز و هر, یيه در منطق مديريت آپولوکــ با توجه به اين

هدايت و نظارت بر فعاليت, یسازمانده, یريزبرنامه, تجزيه و تحليل شود یمنطق

امور , نان و پرداخت حقوقکارکاداره و نظارت بر امور , سازمان ترويج یها

  .است یمدير آپولوي کاز ديگر وظايف ي یات و خدمات مالکتدار

  :اند ازدر ردة شهرستان و روستا عبارت یزئوسو باالخره وظايف مديران 

و ترفيع  یجابه جاي, آموزش, یدر امور استخدام یسريع و شهود یگيرــ تصميم

  .نانکارک

ها هدايت و نظارت بر فعاليت, یسازمانده, یريزــ مداخلة مستقيم در امور برنامه

  .در دو سطح شهرستان و روستا

ار در دو سطح شهرستان کها و مراحل انجام ياستار عمل در تدوين سکــ اعمال ابت

  .و روستا

  

  مأموريت سازمان ترويج 

 یيبکه در سازمان ترويج ترکر و با توجه به اينکالذرو با توجه به ساختار فوقاز اين

توان بيانية مأموريت مي, چهارگانة مزبور وجود خواهد داشت یهااز مديريت

  :ه نمودسازمان ترويج را به شرح زير ارائ

ه بر اساس تخصص و کما چهار ردة مختلف مديريت در سازمان ترويج هستيم 

ايم و در وابسته یمختلف سازمان یهاخود به فرهنگ یارکشرايط و ردة  یاقتضا

خاص خود  یه فرهنگ مديريتکشويم امل امور محوله ميکموفق به انجام  یصورت

در اين صورت است . نيمکرا حفظ رده و شرايط ويژة خود کامل اجراء کرا به طور 

ه همانا افزايش کخود  یبه اهداف نهاي) ترويج(ما  یو ارشاد یه سازمان آموزشک

متخصصان . شوداست نايل مي یمحيطزيست یهمراه با پايدار یشاورزکتوليدات 

نترل کبدون , قابل توجه هستند یرکتعهد و بلوغ ف یه داراکسازمان ما  یسطح باال

تالش , سازمان یالت اساسکرفع مش یديگر براکت يکو با مشار یو نظارت خارج

حل  یه براکشايسته و متخصص است  یهاتيم ینند؛ همچنين سازمان داراکمي
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سازمان  یمديران ردة ميان, ديگر یاز سو. نندکاقدام مي, سازمان یمسائل پيش رو

استاندارد تعيين به اهداف  یدستياب یبرا, ترکوچک یارها به اجزاکنيز با تقسيم 

با , است یگيري حياته سرعت تصميمک یكنند و در هر موقعيتتالش مي, شده

وقت و توان خود را , پدرساالرانه یاستفاده از ارتباطات رودررو و از طريق مديريت

  .دهنددراختيار مخاطبان سازمان قرار مي
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بنگاه : تهران, یترجمة احمد بطحائ .سرزمين و مردم يونان, )۱۳۴۲(تئودور , وليسکجانا

  .تابکترجمه و نشر 

  .یترجمة احمد آجودان .زئوس یياد بودها, )۱۳۵۲(موريس , دورووان

, پورکترجمة پزش .اصول فلسفة اگزيستانسياليسم يا اصالت انسان, )۱۳۵۳(ژان پل , سارتر

  .شهريار: تهران

 یسازغني یبرا کاستفاده از روش هرمنوتي«, )۱۳۸۲. (معصومه, یمنصور؛ و فروزان, یشاه ول

و منابع  یشاورزکنگرة علوم ترويج و آموزش کاولين يدة مقاالت کچ. »یدانش بوم

معاونت آموزش و تجهيز , یدة منابع طبيعکدانش: دانشگاه تهران: تهران .ايران یطبيع

  . ۷۷ص , یانسان ینيرو

جلد (لمپ زئوس و خانوادة ا, اساطير يونان و روم يا افسانة خدايان, )۱۳۴۷(سعيد, یفاطم

  . دانشگاه تهران: تهران). اول

با  یدانش بوم یاز بستر فرهنگ یگيربهره«, )۱۳۸۲.(منصور, یمعصومه و شاه ول, یفروزان

و ذخاير  یاولين همايش دانش بوميدة مقاالت کچ. »کاستفاده از روش هرمنوتي

ت کمديريت ترويج و مشار: سيستان و بلوچستان .یو منابع طبيع یشاورزک یتوارث

  .۶۳ص, یشاورزکسازمان جهاد  یمردم

: تهران .کاستراتژي یريزبرنامه یراهنما, )بدون تاريخ(ايران  یعلم کز اطالعات و مدارکمر

در سازمان کاستراتژي یريزبرنامه یارگاه آموزشک, یتحقيقات و فناور, وزارت علوم

  .یدولت یها

, ۲۴۶۳ش, ۹س .یروزنامة همشهر .»به قرآن کرد هرمنوتيکروي«, )۱۳۸۰(حبيب , یايج ینبو

  . ۹ص

: تهران, ترجمة عبدالحسين شريفيان .در اساطير يونان و رم یسير ,)۱۳۷۶(اديت, هميلتون

  .انتشارات اساطير

انتشارات : تهران, هزاد آذرهوشکترجمة  ).چاپ اول(خدايان مديريت, )۱۳۸۰(چارلز, یهند

  . فرا



   ١٥٣  ...تبيين مديريت سازمان ترويج كشاورزي 
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